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Uutuusaineiston yhtenäinen luokitus Vaskissa 
 
Yhteiseen luokitukseen siirtyminen tapahtuu maaliskuun alkuun mennessä. Tarkasta 
aloitushetkestä tiedotetaan erikseen. 
 
Alkuperäisenä suunnitelmana oli, että tietueen ensimmäisessä 084-kentässä oleva luokka olisi aina 
sama kuin kirjastojen niteille olevat luokat. Tämä olisi tiedonhaun ja mm. verkkokirjastonäkymän 
kannalta paras vaihtoehto. Tietojen automaattinen siirtyminen TäTistä Vaskiin estää kuitenkin 
tämän toimintatavan. 
 
Koska kenttää 084 ei voida hyödyntää, on kehitelty erilaiset toimintamallit Auroraa ja Kohaa 
käytettäessä. Alla kuvaukset toimintatavoista. Tarkempi (kuvallinen) ohje on tulossa. 
 
 
Auroraa käytettäessä  
 

- Ensimmäisenä aineiston käsittelevä primaarikuvaileva kirjasto määrää luokan ja tekee 
tietueeseen huomautuksen siitä, että luokka ja pääkirjaus ovat kuvailijan hyväksymiä 

- Tämän jälkeen muut kirjastot voivat lisätä oman 852-kenttänsä ja siihen sen luokan, joka 
on ko. primaarikuvailevan kirjaston omassa 852-toistumassa. 

 
Kohaa käytettäessä 
 

- Ensimmäisenä aineiston käsittelevä primaarikuvaileva kirjasto määrää luokan ja tekee 
tietueeseen huomautuksen siitä, että luokka ja pääkirjaus ovat kuvailijan hyväksymiä 

- Tämän jälkeen muut kirjastot voivat lisätä omille niteillensä sen luokan, joka on ko. 
primaarikuvailevan kirjaston niteillä. 

 
Täydennysten käsittely 
 
Jos kirjastoon hankitaan jo aikaisemmin kuvailtu teos ja primaarikuvailevien kirjastojen 
luokituksissa on eroa, valitaan Turun käyttämä luokka. Ongelmallisissa tapauksissa kysy 
primaarikuvailijoilta! 
   
Aineistoa ei ole tulossa primaarikuvailevaan kirjastoon, mutta kuvailutietoja on saatavilla 
 
Jos aineistoa ei ole tulossa primaarikuvaileviin kirjastoihin, mutta kuvalutiedot ovat saatavilla, toimitaan 
näin: 

 
Auroraa käytettäessä  

 

- Kirjastopalvelun tietoja saa edelleen siirtää muuallakin kuin primaarikuvailevissa kirjastoissa. 852-
kentän luokaksi hyväksytään silloin Kirjastopalvelun tietueessa ensimmäisessä 084-kentässä oleva 
luokka. 
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- Melindan tietueissa luokitus (ja luokkatoistumien järjestys) on niin sekavaa, että niiden 
siirtäminen/luokkien hyväksyminen muissa kuin primaarikuvailevissa kirjastoissa ei ole mahdollista. 
Näissä tapauksissa luokituksesta on kysyttävä primaarikuvailijoilta. 

 
Kohaan siirryttäessä tietojen siirtoa koskeva ohjeistus tulee luultavasti vielä muuttumaan.  
 

 
Viestintä 

Vaikka luokitus yhtenäistetään vain uutuusaineistossa, seurauksena tulee olemaan jonkin verran muutoksia 

myös vanhemman aineiston luokissa. Luokkien ja pääkirjausten muutoksista lähtee Auroraa käytettäessä 

kirjastoille automaattisia ilmoituksia. Kohaa käytettäessä muutoksista lähetetään sähköpostia. 

Viestien lähettämiseen ei voida käyttää nykyistä vaskin luetteloijien sähköpostilistaa, koska se on 

poistumassa käytöstä kokonaan. Tilalle on tulossa uusi lista. 

Ongelmatapauksissa voi kysyä lisää osoitteesta kuvailu.kaupunginkirjasto@turku.fi 
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